
a) bilet 1h normalny/ulgowy
b) bilet 2,5h normalny/ulgowy
c) bilet bez limitu czasu normalny/ulgowy
d) bilet bez limitu czasu termy + strefa saun normalny
e) bilet poranny/wieczorny

REGULAMIN NIEDZIELNEGO BILETU PODHALAŃSKIEGO -50%
 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin Promocji”) określa warunki akcji promocyjnej
prowadzonej pod nazwą „Niedzielny Bilet Podhalański -50%”.
2. Organizatorem promocji o nazwie „Niedzielny Bilet Podhalański -50%” dalej promocja,
są Termy Zakopiańskie ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane (Organizator).
3. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania na zasadach określonych                  
 w Regulaminie Promocji z rabatu cenowego w wysokości -50% od ceny sprzedaży brutto
następujących usług: 

4. Obszar obowiązywania promocji: gmina Biały Dunajec, gmina Bukowina Tatrzańska,
gmina Czarny Dunajec, gmina Czorsztyn, gmina Kościelisko, miasto Nowy Targ, gmina
Nowy Targ, gmina Poronin, gmina Raba Wyżna, gmina Szaflary, gmina Spytkowice, miasto
Zakopane.
5. Promocja dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się aktualnym
dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych
gmin (akceptujemy dowody osobiste wydane przez odpowiedni organ). Zgodnie z ustawą
o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie                    
 w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

§ 2 Czas trwania Promocji
 

1. Niedzielny Bilet Podhalański -50% obowiązuje wyłącznie w niedzielę.
2. Promocja obowiązuje do odwołania i nie łączy się z innymi promocjami, ofertami,
pakietami.
3. Sprzedaż biletów objętych promocją prowadzona jest za pośrednictwem sklepu
internetowego na stronie www.termy-zakopianskie.pl oraz w kasach biletowych term.
4. Ceny usług objętych promocją widoczne w sklepie internetowym w czasie trwania
promocji uwzględniają już warunki promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie
podlegają dodatkowemu obniżeniu.

 
§ 3 Zasady Promocji

 
1. Niedzielny Bilet Podhalański -50% umożliwia korzystanie ze strefy zabawy (baseny
wewnętrzne, basenik dla dzieci, dzika rzeka, jacuzzi, zjeżdżalnie) oraz ze strefy relaksu
(basen geotermalny zewnętrzny z widokiem, basen z wodą siarkową (od 14+ lat), zgodnie 
 z poszczególnymi regulaminami korzystania lub w zależności od wybranego biletu
również ze strefy saun.
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2. Strefa Saun jest strefą nietekstylną, dodatkowo płatną, dostępną wyłącznie dla osób
pełnoletnich.
3. Gastronomia oraz inne usługi dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 
§ 4 Postanowienia końcowe

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Term Zakopiańskich  oraz poszczególne regulaminy korzystania.
2. Udział w promocji oznacza akceptację regulaminu Term Zakopiańskich oraz
regulaminów poszczególnych atrakcji oraz ich przestrzeganie.
3. Przed zakupem należy zapoznać się z komunikatami na naszej stronie              
 http://www.termy-zakopianskie.pl
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